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Ylilyönnit heikentävät laatua
Viestin kirjoittajan vastuu korostuu myös avoimilla keskustelupalstoilla
Mediatohtori
Mediatalojen valvomattomilla
keskustelupalstoilla syntyy vaara siitä, että yleisön verkkoviestejä pidetään toimitusten tuottamana journalismina.
Keskustelupalstojen ylilyönnit
heikentävät tällöin luottamusta ammattilaisten tuottamiin
toimituksellisiin
aineistoihin.
Media-alan itsesääntelyelimessä
Julkisen sanan neuvostossa on
selvitetty juuri tätä, miten yleisöpalstat voitaisiin liittää osaksi
journalistien itsesääntelyä, jotta
ne erottuisivat edukseen sosiaalisesta mediasta.
Neuvosto on kehottanut seulomaan
verkkokeskustelujen
puheenvuoroja ja tarvittaessa
muokkaamaan niitä ennen julkaisemista.
Valvomaton aineisto olisi
myös eroteltava selvästi muusta julkaistavasta aineistosta.
Verkkokeskustelijat olisi tunnistettava, vaikka nimimerkkien
harkittu salliminen onkin kannatettavaa. Lisäksi verkkoon kirjoittajille olisi kerrottava palstan
luonteesta ja säännöistä sekä
kirjoittajan ja toimituksen julkaisemiseen liittyvästä vastuusta.
Keskustelupalstojen rajoitukset koskevat useimmiten rasistisia ilmaisuja tai yksityiselämän

loukkauksia.
Myös uskonnollisista kysymyksistä käytävää keskustelua
saatetaan rajoittaa sen ”loputtomuuden” takia. Samoin omia
kantojaan toistavat tai kierrättävät kirjoittajat saattavat joutua
ainakin väliaikaiseen boikottiin,
jotta muidenkin puheenvuoroille löytyisi tilaa.
Verkkojulkaisut ja keskustelupalstat ovat perinteiselle medialle, esimerkiksi Kalevan tapaiselle sanomalehdelle tärkeä keino
omien yleisöjen tavoittamiseksi.
Suosituimmat verkkopalvelut
ovatkin Suomessa perinteisten
mediatalojen ylläpitämiä.
Verkkojulkaisun toimittajalla
on valvontavastuu toimituksen
tuottaman verkkojulkaisun ja
siihen kiinteänä osana kuuluvan
keskustelupalstan sisällöstä.
Avoimet
keskustelupalstat
eivät kuitenkaan ole verkkojulkaisun osia, eikä tällaisten
palstojen ylläpitäjillä ole velvollisuutta valvoa erikseen palstalla käytävien keskustelujen
lainmukaisuutta.
Esimerkiksi
perinteisessä joukkoviestinnässä keskustelupalstojen viestejä
ei valita julkaistavaksi journalistisin perustein eikä toimitus
useinkaan oikolue tai käsittele
niitä. Keskustelut voivat synnyt-

tää ylläpitäjälle kuitenkin eettisiä perusteita karsia laittomia tai
hyvän tavan vastaisia viestejä.
Ensisijainen vastuu keskustelupalstoilla julkaistuista viesteistä
on viestin kirjoittajalla.
Viestien julkaisupäätöksiä tekevän palstan ylläpitäjän vastuu
on epämääräisempi. Sananvapauslain mukaan rikollisesta
viestistä vastaa kirjoittaja tai
siihen osallinen. Esimerkiksi
Pääministerin morsian -kirjan
yksityiselämää
loukkaavista
tiedoista tuomittiin kirjoittajan
ohella poikkeuksellisesti myös
kustantaja, koska tämä ei ottanut
aktiivista roolia lainvastaiseksi
osoittautuneen sisällön tuottamisessa ja muokkaamisessa.
Perinteisellä medialla on merkittävä rooli myös yksityisten
ihmisten ilmaisuvapauden turvaamisessa, eikä toimituksia ole
juurikaan tuomittu mielipiteiden julkaisemisesta.
Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on suhtautunut
kielteisesti siihen, että journalisteja rangaistaisiin muiden esittämien tietojen tai mielipiteiden
välittämisestä.
Taannoin porvoolainen sanomalehti kuitenkin tuomittiin
kiihottamisesta kansanryhmää
vastaan lehden julkaistua ylei-
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Ensisijainen vastuu keskustelupalstoilla julkaistuista viesteistä on viestin
kirjoittajalla.

sönosastokirjoituksen,
jossa
kritisoitu Israelin palestiinalaispolitiikka kytkettiin tarpeeseen
eliminoida juutalaiset.
Jos sananvapautta rajoitetaan,
taustalla on usein voimakas tarve yleisen järjestyksen turvaamiseksi. Vaikka sananvapaus
mahdollistaakin monenlaisten
mielipiteiden ilmaisemisen, sitä ei saa käyttää lainvastaisen
toimintaan kannustamisessa tai
tukemisessa.
Viestien lainmukaisuutta tulkitaan myös verkkokeskusteluissa kirjoittajan tarkoitusperillä eli
sillä mihin hän ilmeisestikin on
pyrkinyt lähettämillään viesteillä. Esimerkiksi yliampuvat mielenpurkaukset voidaan mieltää
enemmänkin kirjoittajan omaksi hölmöilyksi.
Ongelmallisempia ovat suoranaiset kehotukset henkilöiden
”ohjaamisesta saunan taakse”
tai hyvinkin perustellut näkemykset, joissa ei kehoteta mihin-

kään suoraan toimintaan, mutta
annetaan ymmärtää miten asiat
olisi paras korjata esimerkiksi
maahanmuuttopolitiikassa.
Tämäntapaisia viestejä voidaan käyttää henkilökohtaisena
astinlautana poliittisessa keskustelussa, missä sananvapauden rajat ovat perinteisesti laajimmillaan.
Rajanvedon tulkinnanvaraisuudesta kertoo kaksi äskettäistä oikeustapausta. Toisessa Facebookyhteisösivuston avoimen ryhmän
”Olen valmis istumaan muutaman vuoden [maahanmuuttoministeri] Astrid Thorsin taposta”
perustaja tuomittiin sakkoihin
kunnianloukkauksesta,
laittomasta uhkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Toisessa valtiovarainministeri
Jyrki Kataisen ja pääministeri
Matti Vanhasen ampumisella ja
eduskunnan räjäyttämisellä vihjanneen verkkoviestijän syytteet
kaatuivat, koska kirjoitus miellettiin lähinnä mielenpurkaukseksi, eikä näyttöä tarkoituksellisesta uhkauksesta löytynyt.
Kesäkuun alussa uusittiin rasismia ja viharikoksia koskevaa
rangaistussäännöksiä.
Kansanryhmän vastaista kiihotussäännöstöä voidaan nyt

soveltaa henkilöön, joka pitää
rasistista materiaalia saatavilla
verkossa, vaikka ei ole sitä itse
laatinutkaan.
Rangaistavuus
kuitenkin edellyttää, että sivuston ylläpitäjä tietoisesti sallii
lainvastaisen aineiston julkaisemisen saamastaan huomautuksesta huolimatta ja aineiston
poistaminen olisi mahdollista.
Sananvapauslaissa
lainvastaisen verkkoviestin jakelu voidaan keskeyttää tuomioistuimen määräyksestä ja virallisen
syyttäjän,
tutkinnanjohtajan,
asianomistajan hakemuksesta
jos viestin pitäminen yleisön
saatavilla on sisällön perusteella
ilmeisen rangaistavaa.
Lainvastaisen verkkoviestin
poistaminen edellyttää tuomioistuimen päätöstä. Uudella
sääntelyllä pystytään näin puuttumaan verkossa julkaistuihin
rasistisiin viesteihin aiempaa
nopeammin ja estämään tai rajoittamaan niiden mahdollisesti
synnyttämää vahinkoa.
Heikki Kuutti
heikki.kuutti@jyu.fi
Viestintäoikeuden ja journalismietiikan asiantuntija FT Heikki
Kuutti arvioi Kalevan juttuja tällä
palstalla. Arviot löytyvät myös
internetistä osoitteesta
www.kaleva.fi/mediatohtori

Kalevan keskustelupalstoilla
hyvää ja huonoa

Kalevan Juttutupa -keskustelualueen kaikki kommentit kulkevat moderoijan kautta ennen julkaisua.

Kaleva saa päivittäin parisentuhatta keskustelupuheenvuoroa
tai verkkojuttujen palauteviestiä, joista noin joka kymmenes
jätetään julkaisematta.
Verkkokeskustelujen seuranta on siinä määrin kiireistä, ettei
hylättyjä voida muokata julkaisukuntoon. Hylättyjen viestien
kirjoittajat eivät myöskään saa
palautetta.
Verkkokeskustelijoille osoitetuissa Juttutupa-palstan ohjeissa
korostetaan viestien lähettäjien
oikeudellista vastuuta ja kehotetaan välttämään rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä
loukkaavia viestejä.
Rikoksiin ja sopimattomiin tai
loukkaaviin tekoihin kehottami-

nen on kiellettyä samoin kuin
räävittömyyksien ja kirosanojen käyttö. Muita keskustelijoita
ei saa haukkua, vaikka asioista
olisikin eri mieltä.
Keskustelupalstan ylläpitäjiä on
ohjeistettu hylkäämään tarjottuja puheenvuoroja ”hälytyskellojen vähänkin soidessa”.
Poliittinen keskustelu ja mielipiteiden esittäminen yksittäisten poliitikkojen toiminnasta on
varsin vapaata, mutta jos tarjottuihin viesteihin sisältyy yksityisten ihmisten nimiä, niiden
julkaisuyhteys arvioidaan hyvin
huolellisesti.
Keskustelijoita itse asiassa
kannustetaan kirjoittamaan ni-

mimerkillä, sillä oikeilta nimiltä
näyttäviä nimimerkkejä ei julkaista, kun ”mukamas omalla
nimellä” kirjoittaneista on kertynyt ikäviä kokemuksia. Myös
toisten jo käyttämien nimimerkkien käyttö on kiellettyä.
Nimimerkit on monen kirjoittajan kohdalla käytännön edellytys kriittisille puheenvuoroille.
Usein keskustelut kuitenkin
jumiutuvat perisuomalaiseen
tapaan juupas-eipäs-tyylin väittelyksi, eikä keskusteltavista
asioista edes pyritä yhteisymmärrykseen. Esitetyt mielipiteet
eivät ole aina myöskään hyväntahtoisia, vaan verkkokeskustelussa lentää myös likasankoja.
Heikki Kuutti

Matti ja Piru
Hurmeen kyydissä
Eeva Kauppinen Kaleva
OULU Hölmöläiset, pirut ja sitkeät akat ja ukot täyttävät Kajaanin
kaupunginteatterin. Erä- ja teatterimies Juha Hurme viimeistelee parhaillaan Kajaanissa uutta
näytelmäänsä Matti ja Piru.
Matti ja Piru koostuu kansansaduista ja -tarinoista, joita Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
on 1800-luvulla kerännyt ja julkaissut.
Päähenkilöinä nähdään neuvokas kainuulainen mies Matti ja
omasta mielestään ovela mutta
todellisuudessa yksinkertainen
Piru.
Heidän lisäkseen keskeisen
osan on saanut Hurmeen luoma hahmo Santta Pietari, joka
taivaallisesta toimeksiannosta
on joutunut maanmittarin tehtäviin ja eksynyt Kainuun saloille.
Kolmikko ryhtyy nyt kainuulaisten lääniä mittaamaan ja
arvioimaan kulkien, tutkien ja
tarinoiden.
Mattia näyttelee Perttu Hallikainen, Pirua Eeva Aitta ja Santta Pietaria Teuvo Viljakainen.
Lukuisia muita rooleja näyttelevät Katriina Hänninen, Hannele Nieminen ja Satu Lipponen.
Koreograina vierailee Saara
Hurme.
Matti ja Piru päättää Hurmeen

Omasta mielestään ovela Piru (Eeva Aitta) ja Santta Pietari
(Teuvo Viljakainen) ottavat mittaa toisistaan Kajaanin kaupunginteatterin uutuusnäytelmässä
Matti ja Piru.

Kajaani-trilogian, jonka ensimmäinen osa oli Punainen viiva
(2006) ja toinen Ryysyrannan
Jooseppi (2009).
”Tässä kalastellaan samoilla
vesillä kuin Ilmari Kianto muinoin”, Hurme toteaa.
Matti ja Piru on tarkoitettu
aikuiskatsojille, sillä se sisältää
paikoin karskejakin aineksia.
Matti ja Piru -näytelmän kantaesitys on Kajaanin kaupunginteatterissa 17. syyskuuta.

Tonnilla tukea
Oulun Syrjähypylle
Eeva Kauppinen Kaleva
OULU Oululainen Teatteri Syrjähyppy palkittiin tuhannen
euron kannustusrahalla PohjoisPohjanmaan ja Kainuun harrastajateatterikatselmuksessa.
Katselmus järjestettiin viikonloppuna Raahessa.
Esityksiä arvioinut raati
kiitti Katri Aaltion ohjaamaa
Syrjähyppy-iltamat-esitystä kehollisuudesta. Esitys yhdistää
butoa, burleskia, valokuvia,
musiikkia ja teatterin kontaktiharjoitteita.
Raatiin kuuluivat näyttelijäohjaaja Mikko Korsulainen
Oulusta, näyttelijä Teija Töyry
Kajaanista ja teatteri-ilmaisun
ohjaaja Toni Kettukangas.
Katselmuksen
esitykset,
oheistapahtumat ja koulutukset
keräsivät kaikkiaan noin 1 200

teatterinystävää yhteen.
Näyttämötaiteen
ohjaavan
läänintaiteilijan Jouni Rissasen
mielestä katselmus on löytänyt
mallinsa ja muotonsa. Neljättä
kertaa järjestetty harrastajateatterikatselmus täytti kaikki
neljä koota: koulutuksen, kohtaamisen, kokemuksen ja keskustelun.
”Viides koo eli kilpailu ei
kuulu tähän ollenkaan. Tapahtuman koulutuksellisesta luonteesta pidetään ehdottomasti
kiinni. Se on myös valtion tuen
edellytys festivaalille.”
Kahden maakunnan harrastajakentän kokoava tapahtuma jatkuu syksyllä 2013 Kuusamossa.
Rissasen mukaan Raahen-katselmus osoitti, että tapahtuma
on tarpeellinen elinvoimaiselle
harrastajateatterikentälle.

Turun kulttuuripääkaupunkivuosi lähellä tavoitteitaan
Tapahtumissa on käynyt yhteensä jo 1,4 miljoonaa vierasta
MARTTI KAINULAINEN/LEHTIKUVA

Tuomas Tirkkonen STT
TURKU Turun vuosi Euroopan
kulttuuripääkaupunkina näyttää sujuneen melko onnistuneesti. Esimerkiksi tapahtumien
kävijätavoitteesta on saavutettu
lähes kolme neljäsosaa.
”Meillä on käsitys, että vuosi on
tähän mennessä onnistunut varsin hyvin, monilta osin jopa odotettua paremmin”, arvioi kaupunginjohtaja Aleksi Randell.
Vuoden yleisötavoite on lähes kaksi miljoonaa kävijää,
kun suurten ilmaistapahtumien
yleisömäärät lasketaan mukaan.
Uusimman tiedon mukaan kävijöitä on ollut liki 1,4 miljoonaa.
”Lähelle tavoitetta varmaan
päästään”, arvelee Turku 2011
-säätiötä johtava Cay Sevón.
Vuoteen kuuluu tuhansia yksittäisiä tapahtumia. Sevónin
mukaan yleisö on ollut tyyty-

väistä tarjontaan.
”Pääosin olemme saaneet
erinomaisen hyvää palautetta
sekä maksullisista että maksuttomista tapahtumista.”
Säätiön ohjelmajohtaja Suvi
Innilän mielestä kulttuuripääkaupunkivuosi on lisännyt yleisön kiinnostusta myös sellaisiin
kulttuuritapahtumiin,
jotka
eivät varsinaisesti kuulu Turku
2011 -ohjelmistoon. Esimerkkinä hän mainitsee Turun musiikkijuhlat, joka tänä vuonna teki
yleisöennätyksen.
Artisteilta tulleesta palautteesta ei Innilän mukaan ole tehty
yhteenvetoa. Median palstoilla
yksittäisistä tapahtumista on
annettu sekä ruusuja että risuja,
mutta näitä keskusteluja säätiön
väki ei aina ehdi seurata.
”Tärkeintä kuitenkin on, että

keskustellaan. Kaikkien ei tietenkään tarvitse pitää kaikesta.”
Kulttuuripääkaupunkivuotta
valmisteltiin vuosien ajan. Toimitusjohtaja Sevón myöntää,
että aivan kaikki ei valmisteluvaiheessa onnistunut.
”Meillä ei panostettu riittävän
hyvin ja ajoissa verkkoviestintään. Verkkosivut olivat vielä keväällä 2010 huonosti toimitetut,
ja esimerkiksi ruotsinkielisissä
materiaaleissa oli virheitä”, Sevón mainitsee.
Kulttuuripääkaupunkivuoden hyötyjä ja pysyviä vaikutuksia arvioimaan asetettiin keväällä 25-henkinen työryhmä, jonka
loppuraportti valmistuu joulukuussa.
Pitkäaikaisia vaikutuksia seurataan Turun yliopiston arviointihankkeessa, joka jatkuu vuoteen 2016.

Konserteista hyötyä ravintoloille
STT
TURKU Turun kauppakorkeakoulu arvioi pari vuotta sitten,
että kulttuuripääkaupunkivuosi
tuo kaupunkiin noin 200 miljoonan euron tulot. Turku 2011
-säätiön viestintäpäällikkö Saara Malila sanoo, ettei arvio enää
ole ajan tasalla.
Vielä ei ole selvillä, kuinka paljon Turku on kulttuurivuodesta
taloudellisesti hyötynyt.
Malilan mukaan medianäkyvyyden arvoksi on tähän mennessä laskettu noin 14 miljoonaa
euroa.

Paikallisessa yrittäjäjärjestössä tiedetään, että kulttuurivuosi
on lisännyt kassavirtaa muutamilla palvelualoilla.
”Matkailualan yrittäjät, ravintoloitsijat ja taidegalleristit ovat
hyötyneet kulttuuripääkaupunkivuodesta”, toteaa Turun Yrittäjien toimistopäällikkö Anne
Aholainen.
Aholaisen mukaan myös paikalliset käsityö- ja designtuoteliikkeet ovat saaneet lisää asiakkaita. Monien muiden alojen
yrityksille kulttuuripääkaupunkivuodella ei ollut mainittavia

vaikutuksia.
Paikalliset yrittäjät ovat Aholaisen mukaan kiitelleet esimerkiksi Turun linnan puistossa järjestettyjä oopperakonsertteja.
Loppuunmyydyt konsertit toivat runsaasti kävijöitä Turun hotelleihin ja ravintoloihin.
Kulttuuripääkaupunkivuoden kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa. Tästä 18 miljoonaa tulee Turun kaupungilta ja
saman verran valtiolta. Loput
14 miljoonaa saadaan muun muassa lipputuloista, yrityksiltä ja
muilta kunnilta.

Ranskalainen Tonettin perhe saunoi soivassa sipulissa Kupittaan maauimalassa. Turun kulttuurivuoden ohjelmaan kuuluvasta Jan-Erik Anderssonin
taidesaunasta nauttimassa Anne (vas.), Jerome ja Gaspard.

